SOGNET
Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 3, 2008

sept. - okt. - nov.

Pastor Winston Majaliwa med kone og søn.
Sammen med to andre tanzanianere kommer Majaliwa
på et treugers besøg i Rødding, Løvel og Pederstrup.
Læs meget mere på side 6-7.

SIDEN SIDST
Døbte

Viede / velsignede
31. maj i Løvel kirke:
Maria Andersen og Peter Juhl Stadsbjerg, Stenkløvervej 4, Løvel.

8. juni i Rødding kirke:
Marius Albrechtsen Clausen,
Ingstrup Møllevej 23, Ingstrup.

9. august i Rødding kirke:
Elizabeth Cunningham Dybdal og Jesper Langholm, Ramsvej 6, 1.th. Viborg.

29. juni i Pederstrup kirke:
Emma Thougaard Slot,
Sødalvej 7, Løvel.

Begravede

3. august i Rødding kirke:
Patrick Thybo Andersen,
Gl. Røddingvej 13, Løvel.

16. maj i Rødding kirke:
Niels Svendsen, Kildevænget 5,
Rødding.

9. august i Rødding kirke:
Noah Langholm Dybdal,
Ramsvej 6, 1. th. Viborg.

28. juni i Løvel kirke:
Ellen Margrethe Nielsen,
Tinggade 24 E, Løvel.

Bunden er skrabt, vi har ikke ﬂere suppleanter!
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

Nej, det er ikke manglende interesse, men sygdom og ﬂytning, der har fået
suppleanterne på banen. Der er orienteringsmøder i de tre sogne i begyndelsen
af september (se side 5). Kridt skoene, mød op og få indﬂydelse!
Langt de ﬂeste af beboerne i vore sogne er medlemmer af folkekirken og betaler til drift og vedligeholdelse af vore gamle kirker.
Folkekirken er til debat og kritikken er til tider hård, men der er mulighed for
at få indﬂydelse, og det kan godt forenes med forældrerolle og arbejdsliv, og
det er altså ikke blot en ﬂok gamle hængemuler, der sidder i menighedsråd.
Nogle kritiske pluk fra en artikelserie i POLITIKEN kan bruges i en snak i
samtalekøkkenet eller over hækken med naboen. Se næste side 
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Menighedsrådsvalg
Jørgen Dalager har fulgt debatten i Politiken om
folkekirkens ledelse og økonomi. Her er en håndfuld
tankevækkende citater fra debatten. Lad dig provokere eller inspirere! Og mød endelig op når menighedsrådene indbyder til orienterings- og opstillingsmøder.
Se datoerne på side 5.
“Selv om folkekirken får færre medlemmer, stiger udgifterne, uden at der bliver
grebet ind. Vi er bange for, at Djævelen kommer efter os, hvis vi rører kirken, mener Københavns budgetprovst.”
“Kirken skal helst stå, som den altid har gjort, ja, som Gud selv har indstiftet den,
og det skal vi ikke lave om på. Man skal i øvrigt helst heller ikke komme i kirken.
Den skal bare ligge der og leve sit eget liv. Dybest set er det den holdning, der ligger i den danske folkesjæl.”
“Det er landets 2.211 valgte menighedsråd, der som arbejdsgivere ansætter og
afskediger kirkefunktionærer og leder og fordeler arbejdet. Det er også dem, der
bruger folkekirkens penge. Men de frivillige og ulønnede menighedsråd har ikke
nødvendigvis forudsætningerne for at styre en moderne arbejdsplads.”
“Folkekirken er ikke et stort, gennemdesignet hus, men et kolonihavehus med en
masse hjemmelavede tilbygninger - styret af en organisation, der ikke kan træffe
bindende beslutninger, og som ikke kan ﬂytte sig nogen steder.”
“Men det er alt sammen et spørgsmål om, hvilken standard der skal gælde for de
danske kirker og - ikke mindst - de danske kirkegårde med deres ﬁnt revne perlegrus og nul ukrudt. I Danmark er standarden ekstremt høj i forhold til andre lande,
og måske skal det være sådan, men så skal der spares på andre ting. Det kan næsten
kun være de kirkelige aktiviteter.”
Det var nogle af de kritiske spørgsmål, der er rejst i artikelserien. Dem kan du som
medlem af Folkekirken få indﬂydelse på. Du kan også være med til at gøre mange
af de gode ting, der sker, endnu bedre.
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Vagtskifte i menighedsrådene
Af Egon Noe, fmd. Rødding menighedsråd

Efter 8 gode og spændende år som
formand for Rødding menighedsråd, har
jeg valgt ikke at genopstille ved dette
menighedsrådsvalg. Det har ikke været
helt let at tage denne beslutning. Dels
har menighedsrådsarbejdet indeholdt
mange spændende opgaver og dels har
det været med til at give mig en følelse
af at høre hjemme i Kirken og i Sognet.
Men de mange udfordringer, jeg har i
mit arbejde med at være med til at starte
de nye uddannelser op i Århus, gør, at
jeg er nødt til at prioritere. Desuden er
jeg også af den overbevisning, at det
er godt, at der hele tiden kommer nye
kræfter og ideer til for at holde vores
kirke levende og i udvikling med den
tid vi lever i.

i rådet tidligere. Ligeledes var der også
sket en stor udskiftning i de andre sogne
i pastoratet. Det betød, at plejer af gode
grunde ikke sad med ved bordet. På
den ene side var der mange ting, som
vi skulle ﬁnde ud af, på den anden side
var der også plads til nye ideer. En
af de meget spændende ting, som jeg
var med til, var, at vi i et samarbejde
mellem 6 sogne ansatte Anne Kirstine
Laugesen som sognemedhjælper til at
lave opsøgende arbejde hos de ældre
og/eller ensomme mennesker i sognene.
Dette arbejde gav anledning til mange
gode diskussioner om, hvad det vil sige
at være menighed; hvordan tingene har
forandret sig i landsognene; og ikke
mindst i, hvor stort et behov, der er for,
at vi er medmennesker for hinanden.

Beslutningen har givet anledning til
at tænke tilbage på de opgaver og de
oplevelser, som de 8 år har budt på. Jeg
startede i et næsten helt nyt menighedsråd. Kun et enkelt medlem havde siddet

En anden spændende ting, som jeg var
med til at sætte i gang i den første periode, var at arrangere en række sangaftner i kirken i forbindelse med udgivel-

Rødding menighedsråd
indledte den nuværende
valgperiode med en
visionsaften, hvor mange
gode ideer kom på bordet
- eller rettere på væggen.
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Rødding Kirke er et gammelt hus, der
nu og da trænger til en kærlig hånd. En
stor og spændende opgave for det nye
menighedsråd kunne være en indvendig
renovering af kirken.

sen af den nye salmebog. Især de første
gange kom der mange til disse aftner. Vi
ﬁk lært mange af de nye salmer, der var
på tale til salmebogen, også mange, der
ikke kom med. En enkelt gang havde
vi Hans Dammeyer ude for at fortælle
om hans engagement i arbejdet med den
nye salmebog og for at lære os nogle af
de nye salmer. Mange af de nye salmer
er nu blevet en del af gudstjenesterne.

Jeg håber således meget på, at der er
nye kræfter parat til at trække i arbejdstøjet.

I det nuværende menighedsråd startede vi med en inspirationsaften, hvor
alle mulige gode ideer kom på bordet.
Selv om listen af gode ideer syntes
lang og uopslideligt, så er det med en
stor glæde, at jeg kan se tilbage på, at
næsten alle ideerne er blevet realiseret,
herunder blandt andet venskabsmenighed, salmemaraton, fællesspisning,
minikonﬁrmander, udﬂugt, mm.

Fakta om valget
• Den 11. november 2008 afholdes
menighedsrådsvalg.
• Inden 16. september skal menighedsrådene have afholdt et orienteringsmøde, hvor menighedsrådet
oplyser om arbejdet i den forgangne
periode og orienterer om reglerne for
valg af menighedsråd.
• I forlængelse af orienteringsmødet
kan der afholdes et opstillingsmøde,
hvor deltagerne laver en kandidatliste til valget. Denne og evt. andre
kandidatlister skal indleveres til
valgbestyrelsen mellem 23. og 30.
september.
• Indkommer der kun én kandidatliste, bortfalder valghandlingen 11.
november, og kandidaterne på den
ene liste udgør det nye menighedsråd, som træder i funktion 1.søndag
i advent.

Menighedsrådsarbejdet indeholder
også at tage vare på de fysiske rammer.
Her er det især salg af præstegårdsjord
og bygning af Arken, og her til sidst
renoveringen af præsteboligen, der har
været de helt store og til tider krævende
opgaver. Ikke mindst har man i præstegårdsudvalget gjort en kæmpe indsats
for at realisere det. Men når jeg oplever,
hvor dejlig Arken er at mødes i, føler
jeg, at det har været mere end indsatsen
værd.
Også fremad ligger der spændende
opgaver for det nye menighedsråd. Der
ﬂytter i disse år mange nye mennesker
til Rødding. Det er vigtigt, at de kommer til at føle sig velkomne i menigheden og i Kirken. Her er der brug for nye
kræfter og ideer.

Datoer for orienteringsmøder:
Rødding: 3/9 kl. 19.30 i Arken
Pederstrup: 9/9 kl.19.30 på Bistroen
Løvel: 11/9 kl.19.30 i forsamlingshuset.
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Det sker den 10. september…!
Af Bertil Christensen, Aktivitetsudvalget.

…at vore venner fra Kasheshe lander i
Billund kl. 10. De bliver hos os til den
30. september. Indkvarteringen bliver
privat og aftales i skrivende stund.
Vi drøfter også lige nu, om der kan
arrangeres bespisning rundt omkring
i private hjem i sognene. Altså ﬂere
steder end selve indkvarteringen. Det
kunne være spændende for både værter
og gæster at mødes på den måde.

og hygge. Tillægsordene gælder både
værter og gæster. Det formelle formål
med besøget hedder: Vi ønsker med
dette besøg at udvide målgruppen for
et mere nuanceret og levende billede af
lokale leveforhold i Afrika, Tanzania og
Kasheshe, end det, der kendes fra det
almene mediebillede.
Et formål skal læses som den opgave,
vi har givet os selv for aktiviteter under
besøget; og vi har så planlagt mange
ting, der alle opfylder dette formål.

Lad mig præsentere gæsterne:
• Rev. (præst, hr.) Winstone
Majaliwa Kaguna.
• Ev. (evangelist, hr.) Fulgence Bartholemew Bintabara.
• Mrs.(kvindeældste, fru) Guidence
Festus Mashanda.

Alle steder, vi har spurgt, er vi blevet
taget rigtigt godt imod. Prøv engang at
se her:
Der er aftale med Sødalskolen både i
Løvel og Rødding, hvor der kan blive
medvirken i ﬂere fag både for klasser
og fællesarrangementer. En fantastisk
chance for eleverne at få denne fælles oplevelse på skolerne, som nu er
én. Det kan i øvrigt give dem samme
oplevelse med i bagagen, når klasserne
sættes sammen efter 6. klasse. Desuden
skal de med i undervisningen til konﬁrmationsforberedelse.

Vi har tilrettelagt et spændende og
lærerigt program med plads til sjov

Værter søges!

Hvis nogen har lyst til at byde
vore tanzanianske gæster på
aftensmad, så er der gode muligheder for at få lov til det. Sproget
skal ikke være nogen hindring.
Gæsterne taler swahili og engelsk, og hvis det er et problem,
følger der gerne en tolk med.
Vi vil naturligvis gerne, at de tre
tanzanianere oplever vore sogne
som gæstfrie, så ring til Sune Frederiksen (86 65 12 10) eller Bertil
Christensen (86 69 94 99), hvis du
vil have gæster fra Kasheshe.

I de 3 uger er der høstgudstjenester i
alle kirkerne, hvor man kan møde gæsterne. Måske kan vi overtale en af dem
til at holde en Tanzaniansk prædiken?
Der er i øvrigt også kirkekaffe ved de 3
gudstjenester – se kalenderen. Til den
sidste søndag i Pederstrup håber vi, at
Kulturrøddernes kor har øvet sig med
gæsterne, så de kan give os en opsang.
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Til fællesspisningen i september,
kommer de også med. Den dag vil der
være et foredrag om kaffe-bønder (ikke
bønner) i Nicaragua. Altså en meget
international og oplysende aften, med
et nærliggende emne, når man kommer
fra Tanzania (hvor man også producerer kaffe, så det er faktisk tale om lidt
industri-spionage).

Høstgudstjenester

Ved høstgudstjenesterne sidste år
blev der samlet ind til at ﬁnansiere
et besøg fra venskabsmenigheden i Tanzania. Nu er de her og
deltager i årets høstgudstjenester. Vi regner med, at præsten og
måske også evangelisten prædiker. De tre gæster vil også øve
sammen med Kulturrøddernes
kor - og hvis alt går vel, optræder
koret ved høstgudstjenesten i Pederstrup med et tydeligt tanzaniansk islæt. Se datoerne for de tre
høstgudstjenester på bagsiden.

Der er arrangeret besøg i genbrugsbutikker i Viborg, Bjerringbro og Ulstrup,
hvor der holdes personalemøder i den
anledning og en eftermiddag skal de
mødes med Biskop Karsten Nissen i
forbindelse med en rundvisning i Viborg Domkirke.
Lyder det vildt, at nå alt det her?
Ja, mellem alle aktiviteterne har vi
sørget for, at de får lidt fri til at opleve
vores noget anderledes natur end de er
vant til: Vi tager nogle dage i sommerhus, hvor bl.a. Vesterhavet skal opleves.
I den weekend får gæsterne lidt tid for
sig selv; men vi står stand-by for at
servicere.

Alt dette har kunnet lade sig gøre,
fordi vi har fået penge fra både Danida,
Fredebo og kollekter i kirkerne. Og
fordi alle har bakket os op og stillet sig
til rådighed. Tusind tak til alle giverne,
dem, der har samarbejdet om besøg, og
dem, der sørger for gæsterne, mens de
er her.

For at nå endnu længere ud med
formålet, har vi allieret os med Ole
Bluhme fra Stifts-mediet, som har lovet
at hjælpe med at udbrede kendskabet til
besøget. Vi håber på interesse fra både
aviser, radio og TV (i det mindste Internet-TV), så I må alle sammen være med
på, at sognene og alle, der er med til
arrangementer, har chance for at blive
vist frem, mere end vi er vant til.

På vores hjemmeside kan I få mange
ﬂere detaljer og henvisning til dem, der
er involveret i arrangementet. Prøv at
klikke ind på www.roddingkirke.dk

“en fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu”
Gnags – Peter A.G.
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»I kirken er vi sammen med Gud
og hinanden om det hele!«
Af Karin Antonsen, Rødding menighedsråd

Jeg bliver da så glad, når jeg bladrer i
den mappe som vores 10-årige havde
med hjem efter at have været med på
det første hold minikonﬁrmander i
Arken. Den er fyldt med gode sider,
som dokumenterer, at hun sammen med
mange af sine skolekammerater har
brugt kræfter på at blive mere fortrolig
med kirken. På én side er der klistret et
billede ind af Line og Soﬁe, som står
ved alteret og holder præstens bibel, der
er en lille tekst om, hvad bibelen er, og
der er en lille opgave nederst på siden
– så ved jeg, at den dag har de været i
kirken, de har snakket om bibelen, og
lavet opgaver i Arken. På en anden side
er der er billede af nogle andre børn fra
klassen ved døbefonten, der er en lille
tekst om dåben, og en opgave hvor man
selv skulle dekorere en døbefont – nå,
så har de nok talt om dåben den dag, i
kirken og i Arken. Og der er sangark;

det var så heldigt at læreren Maybrith
kunne li´ at synge og spille klaver/guitar, og det glæder mig, at børnene både
har sunget nogle gamle klassikere fra
salmebogen og nogle mere sprælske
sange.
Som forælder til et døbt barn har jeg
ansvaret for at barnet bliver fortroligt
med den kristne tro – her er minikonﬁrmand-undervisningen en kærkommen
håndsrækning.
Der tilbydes minikonﬁrmand-undervisning igen i september, oktober og
november; lærerne er fortsat Maybrith
Lange (uddannet lærer bosat i Vammen)
og sognepræst Niels Peter Jacobsen.
Tilbuddet gælder børn, der går i 3.
klasse; og som sædvanlig vil der blive
sendt skriftlig information direkte til
hjemmene.
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Arne Haugen Sørensen
Af Tove Kallestrup, Rødding menighedsråd

Vi var så heldige i Arken at kunne låne
nogle billeder – ikke malerier men
litograﬁer og raderinger - af den kendte
kunstner Arne Haugen Sørensen.
Arne Haugen Sørensen er født i København i 1932, og ﬁk sin debut som
kunstner - autodidakt - i 1953. Det er
dog først inden for de seneste 25 år,
han har beskæftiget sig med kirkekunst
og har i disse år lavet ﬂere altertavler,
malerier og glasmosaikker, som nu er
med til at give liv til ﬂere af Danmarks
små og store kirker.
Judaskysset af Arne Haugen Sørensen.
Et motiv, som går igen i ﬂere af hans
Originalen er fra Hjerm Østre Kirke. En
værker, er Vandringsmanden, hvoraf et
radering med samme motiv er udstillet i
nu hænger i Arken. Vandringsmanden,
Arken.
mennesket på vej gennem livet, er altid
skildret med en stav i en uforholdsmæssig stor hånd. Stor... fordi det er hånden, der
har den store funktion - at holde fast i staven - at holde fast i Kristus gennem livet.
Et andet eksempel fra udstillingen er Judaskysset. Som maleri hænger det i Hjerm
Østre Kirke lidt nord for Holstebro, og jeg har lyst til her at gengive et lille digt, en
meditation, af sognepræst Søren Nielsen, Holstebro.
Én af vore egne

Ebbe Kløvedahl Reich siger om
Arne Haugen Sørensens kunst:

Judas.
Hvem tør sige sig fri
for at tilhøre slægten.
Han er en af vore egne.
Kærligheden,
Guds store scanner,
er afslørende.
Genet bor alt for trygt i vore celler.
Dødeligt er vi angrebet.
Miltbrand
i alverdens sjæle.
En gåde
kun kærligheden kan løse.

Hans altertavler er originale billedfortællinger om det drama, der
i øvrigt – i et andet sprog – foregår ved altret og på prædikestolen. Han er ingen from og lydig
kirkemaler, men en mangedimensionel, vovemodig og underfundig
mytemaler, der henvender sig
direkte til både følelse og tanke.
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Varmeanlæg, våbenhus og kapel ved Løvel kirke
Af Bertil Christensen, Løvel menighedsråd

De sidste 6 måneder er der arbejdet
intenst med renoveringsplaner og her er
skitseret, hvad det handler om:

Handicapvenligt toilet er med i planen.
Vi vil bygge om, så det gamle graverkontor bliver toilet med handicapvenligt
interiør, og nuværende toilet bliver
depotrum.
Udvendigt vil det ses, at der er nyt
tag; men også stien langs huset bliver
udvidet lidt, der lægges ﬂiser i stedet
for ral. Et par vinduer skiftes sammen
med døren og nye tagrender vil også
være synlige.

Varmeanlæg

Nyt varmeanlæg er et akut behov. Det
mest anvendte i kirker er el-varme; men
det er relativt dyrt både i installation
og drift. Da vi har let adgang til gas,
som er væsentligt billigere, er det valgt.
Opgaven berører ikke det indvendige i
kirken og er derved lettere at få godkendt.

Godkendelser

Nogle måneder er gået med research på
vores muligheder via provst, konsulenter og håndværkere, så vi selv vidste,
hvad vi kunne og skulle gå efter. Varme- og våbenhusprojektet er overdraget
til en godkendt arkitekt. Provstiet har
foreløbigt sagt ok til hans plan, og nu
skal stiftet og andre myndigheder kigge
det igennem.

Tag over(-)hovedet

Taget på våbenhuset lægges om samtidig med skift af varmeanlæg. Der er tale
om en 3-i-1 opgave: Helt møre og nedslidte tagsten, en skorsten, der er ikke er
i brug, samt nedtagning af det gamle fyr
fra loftet. Fyret kan faktisk kun tages
ned og loftsrummet restaureres, ved at
fjerne taget imens. En opgave, vi som
økonomisk ansvarlige, har udsat i en del
år. Men nu er det tvingende nødvendigt,
inden der sker skade på bygningen.

Kapelprojektet har vi fået lov til selv at
stå for, da det er mere renovering end
egentlig nybyggeri. Desuden er ændringerne mest indvendigt og bygningen
er ikke så historisk, at vi ødelægger
kulturarv. Vi passer på alligevel! En
håndværker er klar til opgaven, og
vi håber på godkendelser i de næste
instanser, efter provstiets godkendelse i
juni. Vi forventer endelig godkendelse i
efteråret (senest oktober).

Kapellet

…trænger i høj grad til et nyt tag.
Tagstenene er nogle steder slidt ned til
¼ af den oprindelige tykkelse og de er
begyndt at knække og smuldre kraftigt.
Der er ikke vandskader i bygningen
endnu; men vi frygter det snart. Dog er
der mindre skade på enkelte spær, som
skal repareres. Vi har også konstateret
brud i murværket, (måske en stormskade), som kan blive værre, hvis ikke vi
forebygger mod vandindtrængning.

Vi håber, I vil bære over med lidt rod,
når vi går i gang. Det vil ske, selvom
der er aftalt løbende oprydning under
arbejdet.
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Aftengudstjeneste med foredrag
Kan vi gøre en forskel?
Der er mennesker i vores samfund, som lever et liv,
hvor hver dag er styret af jagten på penge. Penge til
bagmænd og penge til gæld. Det har ført til et liv i
prostitution. Der er kyniske bagmænd, som handler
med mennesker, ligesom vi andre handler med varer.
De handler med prostituerede hen over landegrænser og fra by til by inden
for landets grænser. Der er en stor økonomisk gevinst at hente og kun en lille
risiko at løbe ved det.
Kan vi gøre noget ved det? Som samfund eller enkeltpersoner? Som kirke,
organisation eller på anden måde? Eller ser det bare helt håbløst ud?
Søndag den 23. november kl. 19.00 vil sognepræst Birgitte Graakjær Hjort,
som er landsformand for KFUK´s Sociale Arbejde, holde en aftengudstjeneste
i Rødding kirke. Bagefter vil hun i Arken fortælle om bl.a. arbejdet i Rederne.

Teltgudstjeneste i Løvel
Af Karin Kallestrup

Byfestudvalget i Løvel havde som noget nyt i år inviteret til teltgudstjeneste
grundlovsdag den 5. juni kl. 10.00. Og rammerne måtte siges at være noget
ganske andet end Løvel kirke. Teltet blafrede/larmede pga. vinden og gav os
alle med jævne mellemrum et koldt dusch (pga. kondens dannet indvendigt på
teltets loft). Orgelet var af praktiske grunde udskiftet med skolens klaver og
salmebøgerne var erstattet af et sanghæfte. Her var intet alter, altertavle eller
prædikestol, ingen ﬁne kniplinger eller kirkesølv - kun et almindeligt bord
og en buket blomster fra haven som pynt. Selvfølgelig manglede også kirkeklokkerne til at signalere at nu var det tid, men med hjælp fra Villy Bach og
organist Jens Christensen kom gudstjenesten i gang.
En uhøjtidelig og nærværende gudstjeneste hvor afstanden mellem præst,
organist, kirkesanger og de 50 fremmødte var dejlig lille, var der nogen som
udtrykte det bagefter. Anderledes, rar og hyggelig sagde andre på vejen ud i
solen.
Så selv om der også vil være gudstjeneste og efterfølgende grundlovsfest i
Arken i Rødding fredag den 5. juni 2009, håber jeg, pga. de mange positive
tilbagemeldinger, på endnu en teltgudstjeneste i Løvel.
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Tour de Kirkegård
Af Bertil Christensen

Men ikke på cykel! – vi brugte gå-ben
på etaperne og vi snød med biler mellem etaperne. Det gjorde vi på vore 3
kirkegårde i pastoratet, sammen med
godt 30 andre fra andre kirker i gamle
Tjele kommune. Det var en yderst
behagelig tour – ikke kun vandring;
men også en lærerig aften med både ny,
gammel og endnu ældre historie.
Starten gik i Løvel, hvor man allerede
ved kirkelågen ﬁk nærværende personhistorie fra krigens tid om kirkelågens
adkomst. Vi sprintede til viden om
krigsgravminder og personerne bag. I
det mellemliggende opløb blev der tid
til lidt historik om selve kirkebygningen. Ved afslutningen af Løvel-etapen
endte vi i nutiden med anlæg af lapidarium, lidt om lovgivning - og sluttede
faktisk med fremtid om planerne for
renovering af kapel, våbenhus og varmeanlæg.
2. etape foregik i Pederstrup, hvor udsigt blev nydt fuldt ud. En lille kirkegård, som på grund af sin ﬂotte beliggenhed er svær at komme (sig) over.
Ingen var for langsomme i gruppen;
men det tager tid at få det store indtryk
med.
I kirken blev fortalt om forhold, der
har været gældende omkring den
spændende og hyppige udskiftning af
altertavlen og diskussionerne, det har
medført. Der var stor ros for både deres
genistreg med udskiftning og valget af
billeder, der tydeligt var tænkt igennem
til kirkerummet.

Lindetræerne ved Løvel kirke er blevet
opstammet. Det giver bedre indsigt til
kirken

3. etape blev fortælling om Rødding
kirkes historiske tilhørsforhold med
baggrund i Sødal, inventar og remedier
i kirken. Det handlede i høj grad om de
historisk personlige tilhørsforhold mellem kirke og samfund. I et spændende
opløb var der tale om et gravsted under
gulvet i koret (jeg turde ikke satse og
kigge efter – men er absolut fristet til
at gøre det næste gang!). Der blev talt
historisk; men også nutid og fremtid
med snak om kirkens indhegning.
Jeg ﬁk aldrig forstået det med kun én
viser på uret; men glæder mig til forklaringen.
Slutspurten blev indledt af spredte grupper, og målstregen blev nået i Arken,
hvor gæsterne ﬁk genopfyldt sukkerdepoterne og lidt snak om, hvor glade vi
er for fællesskabet om Arken og vore
aktiviteter.
Der skal lige takkes af her - for den
indsats bl.a. graverne havde gjort for at
touren blev den gode og lærerige oplevelse vi havde håbet; og tak til gæsterne
for deres pæne ord om vore kirker og
kirkegårde.
12

Ny sæson i ﬁlmklubben
Efterårets tema i ﬁlmklubben er Du må ikke slå ihjel!
Titlerne på de enkelte ﬁlm offentliggøres ikke i kirkebladet eller lokalaviserne af
hensyn til rettighedsindehaverne. Det er dyrt at lave offentlig ﬁlmforevisning. Så i
princippet vises ﬁlmene for en lukket kreds. Filmklubben er dog ikke mere lukket,
end at alle og enhver kan være med. Og kommende medlemmer af BioArken, kan
selvfølgelig hente et sæsonprogram i kirkerne eller i Arken.
Når medlemskortet til 30 kr. er betalt, er det gratis at se sæsonens ﬁlm. Der kan
købes kaffe, øl og vin med tilbehør.
1. ﬁlm: Torsdag den 2. okt. kl.19.00.
2. ﬁlm: Tirsdag den 28. okt. kl.19.00.
3. ﬁlm: Onsdag den 19. nov. kl.19.00.
Aftenens ﬁlm bliver kort introduceret af en af ﬁlmklubbens bagmænd. Efter ﬁlmen
er der lejlighed til en fælles snak om de tanker og spørgsmål, som ﬁlmen har vakt.

Anne Berg Olsen ◘ Gunhild Gregersen Bach ◘ Edith Mark

Kursus i ikonmaling
Ikoner har betydet meget i den østlige kirkes tradition og gudstjenesteliv,
og efter vi er begyndt at rejse mere fra Danmark, har mange set og er blevet
fascinerede af disse religiøse billeder, deres historie og funktion. Og det næste
spørgsmål, der melder sig er hvordan males de? Det spørgsmål håber vi at få
besvaret den 29/1 – 1/2 2009 hvor Kirsten Stoffregen, også kaldet Søster Abraham, kommer til Rødding for at undervise i traditionel ikonmaling.
Det er et 4-dageskursus fra torsdag til søndag kl. 9 – 18. Der kræves ikke
specielle tegne- og malefærdigheder. Farver, guld m.m. kommer Kirsten Stoffregen med. Det eneste man selv skal medbringe er
2 pensler og en blandebakke (som dem der bruges til
vandfarver).
Prisen er 1500 kr. pr person og der kan max. være 20
deltagere. Man kan medbringe sin egen madpakke, eller
vi kan aftale fælles indkøb. Maden er ikke med i prisen.
Tilmelding til: Else Bjerg,
mail: elsenasune@mail.dk
tlf. 86651210.
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Kalender
Dato
3/9
9/9
11/9
13/9
14/9
25/9
26/9
2/10
2/10
16/10
28/10
30/10
31/10
4/10
13/11
19/11
21/11
23/11
27/11
28/11

Kl.
19.30
19.30
19.30
16.00
10.30
14.30
18.00
14.30
19.00
14.30
19.00
14.30
18.00
19.30
14.30
19.00
19.00
19.00
14.30
18.00

Arrangement
Orienteringsmøde i Arken, Rødding menighedsråd
Orienteringsmøde på Bistroen, Pederstrup menighedsråd
Orienteringsmøde i forsamlingshuset, Løvel menighedsr.
Personaledag
Høstgudstjeneste og efterfølgende servering i Arken
Torsdagsmøde, Kirke og kultur i Tanzania
Fællesspisning
Torsdagsmøde, sognepræst Ulla Horsholt, Ørum
BioArken, ﬁlmklub
Torsdagsmøde, Benni og Poul Gammelgaard, sang
BioArken, ﬁlmklub
Torsdagsmøde, Jytte og Jørgen Halkjær, rejse i Sydkina
Fællesspisning
Møde i Løvel menighedsråd
Torsdagsmøde, Maja Pedersen, rejse til Hviderusland
BioArken, ﬁlmklub
Medarbejdermøde, Rødding menighedsråd
Gudstjeneste i Rødding kirke og foredrag i Arken
Torsdagsmøde, Frelsens Hjælp til kræftramte børn
Fællesspisning

Alle helgen

Side
5
5
5

Bibelkredsen

6-7
6-7

13
13

13
11

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 86 67 50 69

Søndag den 2. nov. er Alle helgens
dag. Ved gudstjenesterne i Løvel kl.
16.00 og i Rødding kl. 19.30 vil vi
mindes dem, som er døde i årets løb
i vore sogne. De pårørende får en
personlig invitation og kan evt. sætte
et levende lys på gravstedet. Det
samme kan selvfølgelig alle andre,
som har et gravsted og et minde, som
de vil give en særlig opmærksomhed
denne dag.

2/9

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
7/10 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71.
4/11 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
2/12 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
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Vejviser
Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86651011, nplj@km.dk
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com
Koordinator for menighedsplejen: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 30 42 49 72
Rødding sogn:
Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.
Organist: Marina Dalgaard, tlf. 61 86 86 05
Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf. 86 65 26 24, mobil: 51 52 56 49
Formand: Egon Noe, Sødalvej 20, Rødding, tlf. 86 65 14 64.
Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf. 86 69 93 65.
Løvel sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 28 74 71 48
Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.
Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, 86 69 93 10.
Kontaktperson: Karin Kallestrup, Åstrupvej 7, Løvel, tlf. 2825 4203
Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40.
Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.
Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf. 86 69 90 78.

Kirkeradioen VIKRA

SOGNET redigeres

af Karin Antonsen, Tove Kallestrup,
Bertil Christensen, Karin Kallestrup,
Helle Martensen, Jørgen Dalager og
Niels Peter Jacobsen.

Rødding sogn er medlem af kirkeradioen under Radio Viborg. Det betyder blandt andet, at menighedsrådet
kan få sine arrangementer annonceret i radioen. Engang imellem sendes
der også gudstjeneste fra Rødding
kirke.

Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og
postomdeles til alle husstande. Hvis du
ikke får bladet, kan du henvende dig til
bladudvalget, som også gerne tager imod
ideer og indlæg.

Kirkeradioen sender hver søndag
aften kl. 20.00-21.00 på 106,4 Mhz.
Programmet kan ses på VIKRAs
hjemmeside: www.kirkeradio.dk

Se også sognenes hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

7/9

16.s.e.trin.

-

10.30

-

14/9

17.s.e.trin.

10.30 H + KF

-

-

21/9

18.s.e.trin.

-

10.30 H

-

28/9

19.s.e.trin.

-

-

10.30 H

5/10

20.s.e.trin.

10.30 K

9.30

-

12/10 21.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

19/10 22.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

26/10 23.s.e.trin.

-

-

10.30

2/11

Alle helgen

19.30

16.00

-

9/11

25.s.e.trin.

10.30 K

9.30

-

16/11 26.s.e.trin.
23/11 S. s. i kirkeåret
30/11 1. s. i advent
7/12

2. s. i advent

14/12 3. s. i advent

-

14.00 JH

-

19.00 BGH

-

-

-

-

14.00 JH

10.30 Dåb

13.00 Dåb

-

9.30

10.30

-

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
KF = Kirsten Felter
BGH = Birgitte Graakjær Hjort, se mere side 11
H = Høstgudstjeneste med kirkekaffe/frokost
K = kirkekaffe efter gudstjenesten
Dåb = Dåbstræf, de 3-4 årige får deres dåbsbibler

